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16.º DOMINGO COMUM

“Ovelhas sem pastor”

A Liturgia da Palavra possui, neste domingo, uma tonalidade 
pastoral capaz de chegar ao coração e à vida de cada pessoa. 
Revela um Deus que, em Jesus Cristo, se faz próximo, «é meu 
pastor: nada me falta» (salmo). Ao contrário de outros, Jesus 
Cristo é o bom pastor que vem para congregar num só reba-
nho todas as ovelhas. Ele é o «rebento justo» (1.ª), o salvador 
que, pelo sangue derramado na cruz, «reconciliou com Deus 
uns e outros, reunidos num só Corpo» (2.ª). Ele «veio anunciar 
a boa nova da paz» (2.ª). Celebrar Jesus Cristo, bom pastor 
que nos convida a ir com Ele, é aderir ao seu desejo de recon-

ciliar todos os povos, é 
ter compaixão de todos 
os que vivem «como 
ovelhas sem pastor» 
(evangelho) e levar-lhes 
alegria e esperança.
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O caminho para a felicidade 
pode ser encontrado 
ao dares uma boa 
e longa gargalhada... de ti mesmo. 
O mundo não se vai 
dedicar a fazer-te feliz. 



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Manuel José de Carvalho, esposa e filho Parcídio, m.c. as 

filhas Rosa e Cândia Carvalho; aniv. por M.ª da Glória Matos e marido, m.c. a 
filha Fátima; por Carlos da Fonseca e pais, m.c. Domingos Fonseca.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Rosa de Jesus Rodrigues do Vale, Francisco Manuel Silva 
Morais e Adília Mendes, m.c. Manuel Mendes da Silva Morais e esposa; por 
Francisco Gomes Monteiro e Cândida Oliveira Cardoso, m.c. a filha Rosa.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. pelos pais de Margarida Machado e mãe de Manuel Vasconcelos 

Mota; por M.ª da Luz Gomes Soares e marido, m.c. a família Matos; em ação 
de graças ao Imaculado Coração de Maria, m.c. Ana Ferreira Sousa Dias. 

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por M.ª Conceição Silva e António Joaquim Sousa, m.c. 
a filha Elvira; por Antero Gomes, Manuel Antunes e M.ª Pereira, m.c. Luís 
Gomes.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por João Vaz da Mota, Angelina Gomes Ribeiro, António Vaz 

da Mota e Ana Freitas Neves, m.c. o filho António; por Custódio Macedo, filho 
e neta, m.c. M.ª Isabel Gonçalves; por João de Oliveira Coelho, m.c. a irmã 
Teresa.

19,30 ” — SANTUÁRIO—por Iara de Jesus Queirós e filhos, m.c. Emília Queirós; por 
Carla Cristina Barros e António Barros, m.c. a mãe Fernanda.

QUINTA 
19,30 horas — SANTUÁRIO—aniv. por Laura Augusta Soares, m.c. o filho António Soares 

Lopes; por António Afonso Fonseca, José Afonso Fonseca, Almecinda Rosa 
Afonso e Teresa Jesus Afonso, m.c. a família.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por José Joaquim Rodrigues, Manuel Barros Rodrigues e irmã 

M.ª, m.c. Agostinho José Barros Rodrigues; aniv. por David Alves Pereira, m.c. 
a família; pelos pais e familiares de M.ª Aurora Rodrigues Vieira.

19,30 ” — SANTUÁRIO—aniv. por Carolina de Oliveira Soares e marido, m.c. a família; 
por Celestino Vaz, Jonatan Vaz e Francisco Lopes, m.c. a esposa.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues, M.ª do 

Carmo Fernandes Lima e Fernando Baía, m.c. M.ª Júlia Rodrigues; por José 
Rodrigues da Silva, m.c. a esposa e filhos.

DOMINGO  
08,00 horas —  aniv. por Leonor Dias, marido, filhos e genros, m.c. a família; por João Paulo de 

Oliveira, esposa, Alberto Joaquim Cruz e esposa, m.c. Rosa M.ª Cruz Oliveira; 
por Preciosa M.ª Sirgado Batista, avós e tios, m.c. os pais; por Gualdino da 
Cunha Duarte, Joana Ema Pereira, Júlia Arminda Pereira Duarte, José Mar-
tins Pereira, Virgínia Costa Araújo, Fernando Augusto Barros Oliveira, José 
Alberto Macedo Pinto, António José Pinto de Oliveira e M.ª da Glória Macedo 
Pinto, m.c. M.ª da Conceição Pereira Duarte; por Adozinda Moutinho, filho e 
sobrinhos, m.c. M.ª Adelaide; por Hilário Pereira, esposa, Ernesto Silva, esposa 
e familiares de Virgínia Pereira.

09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
10,30  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de Ave; 

aniv. por Salvador Cunha, m.c. José M.ª Cunha. 

«Nenhum pecado é demasiado grande; uma miséria 
finita, por maior que seja, será sempre coberta por 
uma misericórdia infinita. » Papa Luciani

AVISOS:  
Senhora das Maravilhas, Vilela:

As pessoas que tenham intenção de mandar celebrar Eucaristias 
nas novenas da Senhora das Maravilhas devem entregar os pedidos 
até ao dia 8 de agosto, na Associação.

As pegadas
Era uma vez um grande cientista que 

quis percorrer o deserto do Sahra mon-
tado num camelo. Depois de estudar o 
itinerário, escolheu um guia árabe. O 
percurso durou vários dias.

No final do dia, descansavam no 
primeiro oásis que encontravam. O 

cientista viu que o seu guia todas as manhãs, antes de recomeçar a 
viagem, se prostrava na areia para adorar a Deus.

Um dia, o famoso cientista disse-lhe:
És louco. Deus não existe. Nunca ninguém o encontrou em lugar 

algum.
O guia calou-se. Passado pouco tempo, o cientista viu umas pe-

gadas e disse:
Por aqui passou um camelo.
O guia prontamente reagiu:
O senhor está louco. Por que acredita que passou aqui um camelo, 

se não o viu?
Mas veem-se as pegadas.
Então o guia, apontando para a beleza do sol a nascer, exclamou:
Olhe para as pegadas de Deus Criador.
Tudo o que existe de belo, como este sol nascente, nos fala de Deus.
O cientista, que não sabia ver com o coração, nada disse.

O cristão contempla as maravilhas do universo e louva com alegria o 
Criador.

 
Pedrosa Ferreira, in «Boa noite—ler ao deitar»


